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Stage Entertainment tin-
drà una nova proposta la
tardor vinent a Barcelona.
A partir de l’octubre, signa
l’estrena mundial en cas-
tellà del musical Sister
Act, que és una seqüela de
la pel·lícula que va prota-
gonitzar Whoopi Gold-
berg el 1992. La tempora-
da serà al Tívoli. El Terrat
s’ha sumat a la coproduc-
ció. En el repartiment,
destaquen Sílvia Abril (de-
buta en el gènere), Fermí
Reixach (l’únic musical
que havia interpretat es
remunta al 1977) i Àngels
Gonyalons, una de les pri-
meres referències al tea-
tre musical professional
als anys vuitanta.

Stage Entertainment
es va desmarcar del BTM
després del poc públic que
va assistir a Los misera-
bles el 2011 (aquest juliol
torna al Liceu, puntual-
ment). El nou títol pretén
trencar el tòpic que a Bar-
celona hi ha més de mig
milió d’espectadors de
musicals i pretén situar la
ciutat a la primera divisió
dels grans musicals. Go-
nyalons, que signa aquest
desig, també reivindica
per un ecosistema saluda-
ble que existeixin propos-
tes de petit format. ■

Stage retorna
a Barcelona a
la tardor amb 
‘Sister Act’
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El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, ha asse-
gurat que la Generalitat
no descarta recórrer als
organismes internacio-
nals perquè tornin la tota-
litat dels anomenats pa-
pers de Salamanca a Ca-
talunya. A més, Mascarell
també ha afegit que conti-
nuarà treballant amb la
Comissió de la Dignitat
per assegurar el retorn i ha
dit que seria bo que es fes
una nova declaració del
Parlament de Catalunya
“perquè tothom tingui
consciència que farem tot
el que calgui per al retorn
dels documents”. ■

Reclamació
internacional
dels ‘papers
de Salamanca’
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Dos mil anys després del
naixement d’August, Sà-
piens dedica en el número
de juliol un reportatge a
explicar la importància
d’aquest emperador ro-
mà, que va modernitzar
l’imperi Romà i del qual
resta un gran llegat a Cata-
lunya. Però aquest núme-
ro de juliol, que avui surt al
quiosc, també descobreix
altres històries, com la del
paper dels jueus nord-
africans en el finança-
ment del cop d’estat mili-
tar de 1936, una història 
sorprenent atès l’antise-
mitisme dels alçats.

Així mateix, la revista
parla dels excessos dels
papes més indignes del
càrrec, bandarres amants
de la riquesa, el poder i la

luxúria; rememora l’aven-
tura de dos germans que
hauria inspirat la història
de pirates de L’illa del tre-
sor, i descriu el viatge de
Gemelli Careri a la cort de
Carles III a Barcelona i el
procés de fabricació de
moneda en temps de la
corona d’Aragó, que es
duia a terme al taller bar-
celoní de La Seca.

Montse Armengol, amb
l’assessorament d’Isabel

Rodà, elabora l’article que
fa un repàs a la vida d’Au-
gust. Explica l’ascens al
poder del líder que va
transformar l’Europa ro-
mana. Juli Cèsar, que no
va tenir fills legítims, ja el
va veure com el seu suc-
cessor d’entre els seus ne-
bots. Ser-ne el seu hereu
polític va suposar fer-se
càrrec de les seves res-
ponsabilitats i, d’afegit,
de la seva venjança: Roma
el va divinitzar, però el ve-
ritable August era un ho-
me de carn i ossos que va
ascendir al poder a cop
d’espasa i d’intrigues polí-
tiques. En el bimil·lenari
del seu naixement, us ex-
pliquem tot el que va do-
nar de si la seva figura i la
importància cabdal que
va tenir com a modernit-
zador de l’imperi Romà.

També en el número de

juliol, Víctor Ferradellas
entrevista David Abula-
fia, un dels principals ex-
perts sobre història de la
Mediterrània; aquest pro-
fessor britànic combina la
docència a Cambridge
amb ponències arreu del
món. Per a Abulafia, “els
catalans van establir les
bases d’un imperi a la Me-
diterrània medieval”.

Xavier Casals revela

que més enllà de l’ajut
dels règims feixistes, i a
banda de Joan March, el
banquer mallorquí que va
contribuir decisivament
a finançar la revolta mili-
tar, les comunitats jueves
del nord d’Àfrica també
van donar un significatiu
suport econòmic al cop,
tot i l’antisemitisme que
van manifestar els alçats
contra la República. ■

El número de juliol de ‘Sàpiens’, que es troba des d’avui al quiosc,
aporta el paper d’estadista d’August, forjador de l’imperi romà
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August i
l’imperi

La portada del darrer número de la revista ‘Sapiens’, que
avui es posa a la venda ■ SÀPIENS

‘Sàpiens’ revela
que els jueus del
nord d’Àfrica van
donar suport
a l’alçament
militar de Franco

Des de fa quatre anys, el
Foment de les Arts i del
Disseny (FAD) va decidir
concentrar al voltant de les
mateixes dates tots els pre-
mis de les seves associa-
cions: el Fadfest. El d’en-
guany va engegar ahir amb
la inauguració de l’exposi-
ció central, que reuneix els
projectes seleccionats en
tots els premis que conce-
deixen les diverses asso-
ciacions del FAD.

Aquesta exposició aca-
ba sent una mena de re-
sum de l’any del que ha es-

tat la millor producció
d’arquitectura, de disseny
industrial, de disseny grà-
fic, artesania i moda (per a
estudiants) a Catalunya i a
la resta de l’Estat espa-
nyol. Així, es poden veure
tots els finalistes al premi
FAD d’arquitectura, que
es donen el dia 3, i que in-
clouen projectes tan em-
blemàtics com la remode-
lació del Born Centre Cul-
tural a Barcelona.

Dins de l’apartat dels fi-
nalistes dels premis Delta
de disseny industrial, l’ex-
posició és molt diversa,
amb una gran quantitat de
mobiliari, paraments de la
llar i altres objectes (com,
fins i tot, joguines se-
xuals), de gran bellesa su-
mada a un bon ús. Un ex-
emple és el moble de cuina

Orgánico, de José Luis Do-
mínguez i Francisco Dávi-
la, amb materials molt na-
turals. Hi trobem un dis-
positiu per a l’aigua de
l’inodor que funciona no-
més passant la mà per
una pantalleta. A la mos-
tra també es presenten
una sèrie de làmpades, fe-
tes amb ampolles usades i
teixits executats per do-
nes de Bolívia i Xile.

Al Hub també es pot
veure la mostra Smart fle-
xibility, en què es veu com
alguns nous materials in-
teractuen amb l’entorn i
els usuaris. ■
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El millor disseny de l’any.
DISSENY HUB. PLAÇA DE
LES GLÒRIES. BARCELONA.
FINS AL 22/10

El disseny triat per
als premis del FAD
s’exposa al Disseny
Hub Barcelona

Montse Frisach
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Suma de bellesa i utilitat

Parament de la llar i dissenys de moda que s’exposen al
Disseny Hub de les plaça de les Glòries ■ JOSEP LOSADA


